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Ata # 151 – 10 de março de 1974 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Aos dez dias do mês de março de mil novecentos e setenta e quatro, reuniu-se 
ordinariamente o “CDE” da “USE” no salão de reuniões da nova sede da “FEESP”, à rua 
Japurá, no 211, nesta Capital, com a presença dos representantes que assinaram o 
respectivo “Livro de Presença”. Aberta a reunião pelo seu Presidente dr. Luiz Monteiro 
de Barros que solicitou ao dr. Ary Lex que proferisse a prece de abertura. A seguir, 
Antonio Schiliró, 2º Secretário, fez a leitura da ata da última reunião que, submetida aos 
presentes, foi aprovada. O Secretário Geral apresentou o relatório trimestral da Diretoria 
e o Tesoureiro, sr. Carlos Dias, o balancete de dez/1973. O representante do CRE da 7ª 
Região apresentou proposta objetivando a instituição em todo o Brasil do “Dia da 
Confraternização Espírita”. Deliberou-se fazer constar o assunto da pauta da próxima 
reunião do CDE, para prévia consulta aos órgãos da USE. O sr. Attílio Campanini reportou-
se á proposta do “CME” para que as reuniões do CDE, quando realizadas na Capital o 
sejam também em recintos indicados por blocos de UDEs. Falaram sobre o assunto os 
srs. dr. Luiz Monteiro de Barros, Carlos Dias, Felipe Gimenez Garcia, Carlos Jordão da Silva 
e Altivo Ferreira. Foi aprovada proposta deste no sentido de ser o assunto apreciado na 
próxima reunião do CDE, consultando-se, previamente, os órgãos do Interior. O sr. Pedro 
Carrara, representante do 22º CRE – Jaú, informou sobre as atividades do órgão as quais 
decorreram com grande proveito. O sr. Evany Figueira, representante do 4º CRE 
(Taubaté) fez a entrega do calendário gráfico e do calendário pormenorizado de suas 
atividades em 1974. Com a palavra o dr. Carlos Jordão da Silva, representante da USE 
junto ao CFN da FEB, comunicou que as reuniões do referido Conselho ao invés de 
mensalmente, passarão a realizar-se trimestralmente, à vista da existência das reuniões 
zonais. Deliberou-se marcar o dia 14 de julho de 1974, às 9:00 horas, na nova sede da 
FEESP, à rua Japurá, no 211, a XIV Assembleia Geral da USE, conforme as disposições 
estatutárias. Foi aprovada a constituição de uma comissão incumbida de coordenar os 
trabalhos relativos à elaboração de uma “chapa” para disputar as próximas eleições 
destinadas à renovação da DE da USE, incumbindo-se, também, de receber outras 
“chapas” que lhe sejam apresentadas. Em ambos os casos deverá consultar os candidatos 
indicados para certificar-se se aceitam ou não a indicação. Até o dia 30 de junho de 1974 
encaminhará à DE da USE os nomes dos candidatos indicados, para que ela providencie 
a devida comunicação aos órgãos da USE. Para compor a comissão foram aprovados os 
nomes dos srs. dr. Ary Lex, dr. Altivo Ferreira e Attílio Campanini. Através da palavra do 
sr. Carlos Dias os presentes tomaram conhecimento dos trabalhos pró-fusão USE – FEESP, 
sendo informado de que os mesmos vêm sendo desenvolvidos durante as reuniões 
conjuntas das Diretorias da USE e da FEESP e dos Grupos de Trabalho. Com referência às 
exigências governamentais relativas ao caráter religioso das obras de assistência social, 
o CDE tomou conhecimento através do dr. Freitas Nobre, a quem foi dada a palavra, da 
publicação no DOE de 9 de março de 1974, página 15 e seguintes, do Ato que 
regulamentou o assunto. A Comissão Especial criada em reunião do CDE vai estudar o 
texto publicado e, dentro de 30 (trinta) dias, dará a todos os órgãos da USE a devida 
orientação. Com a palavra o sr. Merhy Seba, do Departamento de Divulgação, encareceu 
a necessidade de lhe serem devolvidos devidamente preenchidos os questionários 
enviados aos órgãos da USE, relativos ao jornal “Unificação”. Fazendo uso da palavra o 
sr. Abel Glaser, Departamento de Mocidades, informou que serão realizadas de 11 a 14 



 

 

de abril de 1974, três concentrações: em Santos, São José do Rio Preto e Presidente 
Prudente. O CDE tomou conhecimento de que será realizado em Araraquara, pelo DM da 
USE, no período de 20 a 26 de junho de 1974, o 7º Curso Intensivo para Preparação de 
Dirigentes de Mocidades. Comunicou aos presentes, o sr. Ignácio Giovine, pelo 
Departamento de Organização, que a reunião que realizaria em Araçatuba com o 12º 
CRE, objetivando assessorá-lo naquilo que julgassem necessário, foi transferida para data 
a ser marcada oportunamente. Solicitou a devolução dos questionários enviados em 
março de 1973, devidamente preenchidos. O representante do 4º CRE (Taubaté) 
comunicou a realização do Mini-Encontro de Evangelizadores no período do Carnaval. O 
representante do 20º CRE (Franca) comunicou a realização da 23ª Semana Espírita e a 
aquisição pela Fundação Instituto Pestalozzi, de área destinada a construção de uma 
Universidade Espírita. Os presentes tomaram conhecimento da realização, no período de 
25 a 30 de março de 1974, da 5ª Semana Espírita, pela 17ª UDE, Tatuapé. Após prece 
final por Nelly de Barros, o sr. Presidente dr. Luiz Monteiro de Barros, às 12,30 horas, 
encerrou a reunião. Para constar foi lavrada a presente ata que após ser lida e aprovada 
vai devidamente assinada. 
 
Assinaturas. 
 











 

 

Ata da XIV Assembleia Geral Ordinária da USE 
Realizada no dia 14 de julho de 1974 

 
Devidamente convocada pelo confrade Presidente, e conforme circular expedida pelo sr. 
Secretário Geral Abel Glaser, datada de 14 de junho de 1974, realizou-se hoje, às 9 horas, 
à rua Japurá, no 211, sede nova da Federação Espírita do Estado de São Paulo, e em 
obediência à seguinte ordem do dia: a) apreciar as contas da administração cujo mandato 
se extingue; b) dar posse aos membros do CDE; c) tomar conhecimento e deliberar sobre 
todos os assuntos submetidos à sua apreciação e que lhe digam respeito; d) tomar 
conhecimento da eleição da nova Diretoria Executiva: a eleição e posse da Diretoria 
Executiva compete ao CDE e se processará no decurso da Assembleia Geral Ordinária. 
Abertos os trabalhos, com a prece geral e habitual, às 10 horas, após colher as credenciais 
e tomadas das assinaturas no livro de Registro de Presença a Assembleia se instalou, pelo 
sr. Presidente. Inicialmente o sr. Presidente informa o plenário a desencarnação no dia 
de ontem, 13 de julho, do confrade e Procurador da USE dr. Eurípedes de Castro 
designando o confrade Messias, da Liga Espírita do Estado de São Paulo que proferisse a 
prece em intenção do espírito amigo do confrade que vinha exercendo sua função de 
Procurador na última gestão da USE. A seguir, o confrade Presidente libera a palavra para 
que o plenário faça a indicação dos nomes a fim de compor a mesa Diretora dos trabalhos 
desta Assembleia. Foram indicados e aprovados os seguintes nomes, que deverão exerce 
as respectivas funções nos trabalhos: Presidente, João Durval Previdello; 1º Vice-
Presidente, dr. Jaime Monteiro de Barros; 2º Vice-Presidente, prof. Milton Ferreira; 3º 
Vice-Presidente, Geraldo Spínola; 1º Secretário, Valentim Cantoni; 2º Secretário, Noêmio 
Spada; 3º Secretário, Aparecido Belvedere. Formada assim a mesa, e os indicados 
ocupando seus lugares, o Presidente João Durval Previdello consultou o plenário da 
necessidade de leitura do Regimento Interno da presente Assembleia, ficando 
dispensado em face de todos os presentes no plenário já possuir cópias em mãos, o que 
é aprovado por unanimidade. Ato contínuo, o Presidente propõe a formação de uma 
comissão de redação final, sendo indicados e aprovados os confrades sr. Paulo Alves de 
Godoy, Milton Felipelli e Antonio Tonin. Obedecendo os itens da Ordem do Dia, foi a 
seguir apresentado o relatório Geral da Diretoria Executiva, que lido em voz alta, pelo 
Secretário Geral do USE sr. Abel Glaser no que tange às atividades e realizações da 
entidade e dos órgãos componentes, durante o período da gestão. A seguir o Presidente 
dos trabalhos solicita ao confrade Carlos Dias que ocupe e faça uso da palavra para relatar 
a situação econômica e financeira da USE, e que o faz, em voz alta, lendo números, contas 
e balanços da Tesouraria, cargo que ocupa na USE. Posto em discussão pelo sr. 
Presidente, e oferecendo a palavra ao plenário, a Assembleia aprova o relato1rio das duas 
fases e leituras, por unanimidade. Pede a palavra o dr. Jaime Monteiro de Barros, para 
expressar, em nome da Assembleia as congratulações pelo êxito e a feliz gestão realizada, 
e, pedindo, o que foi aceito pela mesa, se registrasse nesta ata um voto e menção de 
integral apoio às atividades desenvolvidas pela Diretoria que termina o mandato. 
Passando para o item 6º da Ordem do Dia, o sr. Presidente faz a leitura das credenciais 
dos membros efetivos e suplentes das Sociedades Patrocinadoras, Conselhos Regionais 
e Uniões Distritais, identificando os seus nomes, levantando-se o confrade nomeado pela 
leitura, para conhecimento de sua presença pelo plenário. Esses confrades, cujos nomes 
foram lidos, identificados e conhecidos, tomaram posse para a composição do Conselho 
Deliberativo Estadual, para a gestão julho 1974 a julho 1976. Às 11,40 hs o sr. Presidente 



 

 

suspende os trabalhos da Assembleia para que durante 10 (dez) minutos o CDE possa 
trocar ideias e interesses antes de colocar em desenvolvimento o processo de eleição da 
nova Diretoria Executiva estabelecido no item 7º da Ordem do Dia da convocação. Antes 
que a suspensão dos trabalhos se efetivasse, pede a palavra o confrade Messias, da Liga 
Espírita do Estado de São Paulo, e que o confrade Presidente dos trabalhos concede. 
Usando-a, o confrade Messias, se dirige ao plenário para propor o adiamento da eleição 
da Diretoria Executiva, face ao imprevisto do desencarne do confrade dr. Eurípedes de 
Castro, que pelos entendimentos já havidos faz parte, encabeçando uma chapa na qual 
o confrade desencarnado é candidato ao cargo de Presidente. Paralelamente faz convite 
para que, se aceita a sua proposição, os trabalhos suspensos ou encerrados, se faça uma 
visita à família Castro e compareçam os seus amigos à cerimônia do enterro. A proposição 
sobre o adiamento da eleição da Diretoria Executiva recebeu por parte do plenário 
diversas sugestões, como propostas novas, contrárias ou favoráveis que conduziu a 
interpretações jurídicas diversas, tendo falado sobre a propositura inicial o dr. Ary Lex, 
dr. Altivo Ferreira, Carlos Jordão da Silva, o representante do CRE de Bauru, apresentando 
seus pontos de vista face à imprevista situação surgida para solução por esta Assembleia, 
Após a mesa sentir, aferir e colher as variadas sugestões em debate, o confrade 
Presidente coloca em votação o seguinte: 1) Suspensão pelo CDE, do item 7, que trata da 
eleição da Diretoria na presente Assembleia, para que seja incluído na próxima reunião 
do CDE, que deverá ser convocado e realizada no dia 15 de setembro de 1974. A 
proposição da Presidência dos trabalhos foi aprovada por todos os presentes membros e 
credenciados do Conselho Deliberativo. 2) Que face à prorrogação da eleição devem 
concorrer apenas as chapas número e número 2, com as reformulações que lhes 
interessar, devendo ser apresentadas para comunicação à Diretoria da USE e 
transferência aos órgãos, até o dia 15 de agosto de 1974. Aprovada por unanimidade 
também essa segunda propositura da mesa. 3) Que face à prorrogação da eleição para o 
dia 15 de setembro de 1974, o mandato da Diretoria Executiva que deveria hoje terminar 
seja igualmente prorrogado até aquela data. Essa proposta foi aceita e aprovada por 
unanimidade pelo plenário. Ainda, na fase dos trabalhos do CDE, pede a palavra o dr. Luiz 
Monteiro de Barros para levar ao conhecimento dos presentes de fatos de ordem 
doutrinária, que a Presidência não registra por se tratar de assunto de Assembleia Geral 
e não do CDE. Atingido o item 8º da Ordem do Dia da Convocação, o Presidente dá por 
encerrados os trabalhos pertinentes ao Conselho Deliberativo; leva ao conhecimento das 
conclusões e deliberações tomadas até a presente hora, 13,20 hs e reabre e faz funcionar 
a Assembleia Geral. Usa da palavra o dr. Emílio Manso Vieira, para apresentar o opúsculo 
de Noraldino de Mello Castro “A Mediunidade Curadora e sua implicação em face da Lei” 
para que seja visto e analisado pelo Departamento de Doutrina. O dr. Luiz Monteiro de 
Barros pede a palavra, para receber autorização de falar, em nome do Estado junto ao 
CFN da Federação Espírita Brasileira acerca dos artigos de Luciano dos Anjos no 
“Reformador”. A Assembleia delibera que a Diretoria Executiva continue com os seus 
trabalhos e estudos críticos, trazendo-os ao conhecimento de forma habitual e rotineira. 
Às 13,30 horas o Presidente Previdello leva ao conhecimento, sinteticamente o que 
colheu na Assembleia de hoje, declarando que ela tem caráter permanente até a 
totalização dos seus trabalhos em 15 de setembro de1974, às 9 horas, neste mesmo local, 
sede nova da FEESP, à rua Japurá, no 211. Com palavras de estímulo e de valorização ao 
trabalho cristão unificador da Doutrina Espírita dá por encerrados, dos quais eu, Noêmio 
Spada, 2º Secretário ‘ad-hoc’ indicado lavrei a presente ata que ato e assino. 



 

 

 
São Paulo, 14 de julho de 1974. 

 
Noêmio Spada 
 
 
Às 9,30 horas do dia 15 de setembro de 1974, pelo Presidente João Durval Previdello, 
recompondo a mesa diretora, faz rápida saudação e prece e declara re-instalada a 
presente Assembleia e passa a palavra ao confrade prof. Emílio Manso Vieira que 
procedeu a leitura de uma mensagem deixada pouco antes do seu desencarne pelo 
confrade dr. Eurípedes de Castro. Isso feito, a Assembleia foi suspensa para que o CDE 
pudesse, reunido, votar para a eleição da nova Diretoria da USE. Consultado o plenário 
este optou pelo sistema de escrutínio secreto e passou-se à votação já que somente duas 
chapas concorrem ao pleito, após é claro, fazerem uso da palavra alguns confrades, 
integrantes de ambas as chapas, digo, fazendo uso da palavra um representante da chapa 
no 2, para qualquer esclarecimento acerca dos seus componentes. Feita a chamada das 
Entidades inicialmente patrocinadoras, das especializadas, dos Conselhos Regionais 
Espíritas e das Uniões Distritais Espíritas, oportunidade em que apuseram o no 
correspondente à chapa escolhida, passou a contagem dos votos apresentando o 
seguinte resultado: Chapa no 1 = 31 votos; Chapa no 2 = 11 votos; e um voto em branco; 
num total de 43 votos. O Presidente, então, declara eleita e empossada a nova Diretoria, 
composta pelos seguintes membros: Presidente Nestor João Masotti; Vice-Presidente 
Luiz Monteiro de Barros; Secretário Geral Antonio Schiliró; Secretários: 1º) Elfay Luiz 
Appollo; 2º) Antonio L. Abreu Jr.; 3º) Paulo Alves de Godoy; Tesoureiros: 1º) Carlos Dias; 
2º) Ignácio Giovine e Procurador dr. Flavio Pereira do Valle. Após isso, o CDE deu 
conhecimento à Assembleia das ocorrências acima e pela Comissão de Redação Final foi 
dada a prova do seu trabalho e, já no final dos trabalhos desta Assembleia, o Presidente 
da mesma agradece aos colegas colaboradores da mesa bem como a presença de todos, 
assim como da sua participação até o final dos trabalhos que culminaram com o 
cumprimento da nossa missão na consecução dos destinos da USE. Conclamou a 
presença da nova Diretoria para apossarem de seus cargos, o que foi feito, após o 
Presidente do CME, em nome dos presentes, agradecer ao sr. Carlos Jordão da Silva que 
deixa a Diretoria da USE, após mais de vinte anos de trabalho. Eu, Secretário da mesa, 
concluo a confecção desta ata que após apreciada será pelos presentes assinada. 
 
Em tempo: na 12ª linha da 1ª face da folha 76, retifica-se a redação relativa às 
deliberações do CDE concernentes ao posicionamento do confrade dr. Luiz Monteiro de 
Barros. Leia-se: aprovada a tomada de posição da USE sobre os artigos “Atalhos” de 
autoria de “Luciano dos Anjos” e publicados no órgão “Reformador”, bem como dada 
autorização à DE para que prossiga nos estudos críticos para posterior aprovação do 
Conselho Deliberativo Estadual. Sem outras ressalvas, assinam ... 
 
Assinaturas 
 



















 

 

Ata # 152 – 15 de setembro de 1974 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Aos quinze dias do mês de setembro de 1974, às 10,45 horas, na sede nova da FEESP, à 
rua Japurá, 211, na Capital de São Paulo, teve início a reunião ordinária do CDE da USE, 
sob a Presidência do sr. Nestor João Masotti, após ser empossado com os demais 
membros da Diretoria Executiva da USE, por ocasião da eleição realizada na XIV 
Assembleia Geral Ordinária da USE, encerrada minutos antes, e que teve na Presidência 
o sr. João Durval Previdello, representante do 8º CRE Bauru. Recebendo o cargo, o sr. 
Nestor João Masotti, agradeceu a confiança de todos ao o elegerem para a gestão do 
biênio 1974/76, bem como aos companheiros de Diretoria. Em suas palavras enfatizou a 
necessidade da colaboração de todos para que a USE possa cumprir suas tarefas, 
lembrando a mensagem de Néio Lúcio, no livro Jesus no Lar, de Chico Xavier, intitulada 
“Os mensageiros distraídos”, que muito se assemelha às obrigações dos Espíritas na hora 
presente. Ressaltou também o ambiente fraterno em que decorreu a eleição, 
agradecendo a participação dos confrades da chapa 2, demonstrando a disposição de 
trabalhar no movimento espírita estadual. E que para fins de registro, mencionamos a 
seguir: prof. Emílio Manso Vieira – Presidente; sr. Roque Jacintho – Vice-Presidente; sr. 
Adolfo Rondon Gamarra – Secretário Geral; sr. Evany Figueira – 1º Secretário; sr. José 
Coriolano de Castro – 2º Secretário; sr. João Fernandes Rodrigues Filho – 3º Secretário; 
sr. Flavio Tavares Fusco – 1º Tesoureiro; sr. Ignácio Giovine – 2º Tesoureiro; dr. Domério 
de Oliveira – Procurador. A seguir, o Presidente, sr. Nestor João Masotti apresentou os 
confrades integrantes da nova Diretoria da DE da USE: Vice-Presidente – dr. Luiz 
Monteiro de Barros; Secretário Geral – sr. Antonio Schiliró; 1º Secretário – sr. Elfay Luiz 
Appollo; 2º Secretário – Antonio José Abreu Junior; 3º Secretário – dr. Paulo Alves Godoy; 
1º Tesoureiro – sr. Carlos Dias; 2º Tesoureiro – Ignácio Giovine; Procurador – dr. Flavio 
Pereira do Valle. Com a palavra o ser. Carlos Jordão da Silva saudou os novos dirigentes 
da DE da USE, desejando pleno êxito. Informou a seguir sobre a participação na última 
reunião do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, à qual 
compareceram 6 Presidentes de Casas Federativas Estaduais, que agora deverão se fazer 
presentes nestas reuniões ou mandar representantes, e só na impossibilidade de 
comparecerem é que a Casa Estadual será representada por um dos confrades da “lista 
tríplice”, aprovada em reunião do CFN. Assim, as Casas Estaduais serão representadas 
devidamente, defendendo realmente, o pensamento e os pontos de vistas das 
respectivas Casas no CFN. Esta conquista junto ao CFN da FEB representa uma aspiração 
justa das Federativas Estaduais e o resultado dos representantes da USE junto ao CFN 
trabalhando para que a Diretoria da FEB aprovasse tal decisão. O sr. Luiz Monteiro de 
Barros também informou sobre sua participação na reunião do CFN da FEB, e o seu 
pronunciamento relativo aos artigos do sr. Luciano dos Anjos no “Reformador”, intitulado 
“Atalhos”. Sugeriu que temas assim controvertidos e vazados numa linguagem 
deselegante e mesmo desabonadora para a Doutrina Espírita, deveriam ser analisados 
nas Reuniões Zonais, para posterior aprovação, com as necessárias correções ou 
reprovações. Embora usando vários argumentos, a tese foi reprovada, devendo a 
Diretoria da USE e dos demais Estados que pensam da mesma maneira, ter paciência e 
aguardar resoluções favoráveis para o futuro. O dr. Luiz Monteiro de Barros informou 
também que o Presidente da FEB, dr. Armando de Oliveira Assis, Solicitou a todas as Casas 
Estaduais encaminharem solicitação às respectivas sedes no sentido de comemorar 



 

 

intensamente a passagem dos 25 anos de Pacto Áureo, a realizar-se a 5 de outubro 
próximo vindouro. A propósito o sr. Carlos Jordão da Silva informou, que dos 
companheiros que assinaram o Pacto Áureo, apenas quatro continuam encarnados; 
sendo o General Roberto Pedro Michelena, do Rio Grande do Sul; dr. Noraldino de Castro, 
de Minas Gerais; sr. João Ghignone, do Paraná e ele, sr. Carlos Jordão da Silva, da USE, 
São Paulo. Ficou aprovado assim, que a USE, através do jornal Unificação, colaborará para 
a maior divulgação dos 25 anos – Jubileu de Prata – do Pacto Áureo. A seguir o Presidente, 
sr. Nestor João Masotti passou à Ordem do Dia, com os seguintes assuntos: 
 

1) Providências da USE para a participação na II Reunião da 4ª Zonal; em 
Florianópolis, 1, 2 e 3/10/74; 

2) Proposta do 7º CRE – Araraquara sobre a instituição em todo o Brasil do “Dia da 
Confraternização Espírita”; 

3) Proposta do Conselho Metropolitano Espírita sobre a realização das reuniões do 
CDE também nas sedes das UDEs; 

4) Palavra Livre 
5) Encerramento – Prece Final 

 
1) Sobre o primeiro item – Providências para a participação da USE na II Reunião da IV 
Zonal do CFN da FEB, em Florianópolis nos dias 1, 2 e 3 de novembro próximo vindouro, 
inclusive com a apresentação da TESE – “USE e Mocidades Espíritas”, o dr. Luiz Monteiro 
de Barros informou que a I Reunião da IV Zonal verificou-se em Curitiba, Paraná, sendo 
integrada por seis estados: São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de 
Janeiro e Minas Gerais. Entretanto, o melhor seria ter se realizado antes das reuniões das 
3 primeiras Zonais, nas outras regiões do Brasil, cujos companheiros não têm a vivência 
que tem os estados da IV Zonal. Assim, o material acumulado na mesma seria remetido 
às outras Zonais, e poderia contribuir para seus estudos e deliberações. ????, que essa 
falha foi corrigida, com a realização da II Reunião da IV Zonal, cujo material então poderá 
auxiliar os confrades responsáveis pelas mesmas. Prosseguindo, o Presidente sr. João 
Nestor Masotti solicitou ao sr. Abel Glaser, Relator da Tese e Diretor do Departamento 
de Mocidades da USE, que apresentasse seu trabalho. 
 
A tese apresentada inclui vários considerandos e recomendações, que é o fruto da valiosa 
experiência que o Departamento de Mocidades da USE vem acumulando desde o início 
de suas atividades. A tese foi aprovada por unanimidade e o dr. Ary Lex, representante 
do Instituto Espírita de Educação, a considerou de excelente trabalho.  
 
2) proposta do 7º CRE - Araraquara sobre a instituição em todo o Brasil do “Dia da 
Confraternização Espírita”. Para apresentar a proposta usou da palavra o prof. Celestino 
Boschiero, representante do 7º CRE - Araraquara informando que a mesma partiu da 
UME de São Carlos, sendo endossada pelo 7º CRE. A respeito manifestou-se, 
inicialmente, o dr. Luiz Monteiro de Barros, Vice-Presidente da USE, ressaltando que 
embora a proposta ensejasse um belo gesto dos companheiros do 7º CRE, a mesma não 
deveria ser aprovada por implicar em questões doutrinárias, abrindo um precedente 
perigoso. O dr. Luiz Nascimento, representante da 17ª UDE lembrou também que a 
proposta implicava em decisão de jurisdição nacional faltando competência para a USE 
deliberar a respeito. Outros representantes de órgãos da USE manifestaram-se contrários 



 

 

à aprovação, ressaltando que compreendiam as elevadas intenções com que o 7º CRE 
apresentava a proposta. Somente a Liga Espírita do Estado de São Paulo, pelo seu 
Presidente, sr. Messias Antonio da Silva , manifestou-se favorável, lendo a carta em 
plenário, que a respeito, encaminhava à USE na ocasião. O Presidente da USE, sr. Nestor 
João Masotti, encerradas as apreciações, submeteu a proposta à votação sendo rejeitada 
pela maioria; votando a favor apenas 3 representantes.  
 
3) Proposta do CME sobre a realização das reuniões do CD também nas sedes das UDEs. 
O sr. Attílio Campanini, representante do CME, apresentou a proposta em pauta, 
informando que seu objetivo é de proporcionar um maior entrosamento entre os 
companheiros do Interior e da Capital. Sendo que a responsabilidade do transporte, 
refeições, etc. ficaria com todo o Bloco correspondente e não apenas com uma só UDE. 
O dr. Luiz Monteiro de Barros ponderou que o deslocamento das reuniões poderia 
prejudicar o comparecimento dos confrades do Interior quando em locais não centrais, 
prejudicando a frequência, fato que tem sido motivo de preocupação da DE. A questão, 
após ser analisada devidamente, teve aprovada a sugestão do confrade dr. Jaime 
Monteiro de Barros, do 9º CRE - Ribeirão Preto, no sentido do CME apresentar na próxima 
reunião do CDE uma esquema detalhado de como seria o atendimento e providências 
das reuniões em outros locais, para que houvesse a respectiva deliberação.  
 
4) Palavra Livre: o representante do 11º CRE - Rio Preto, sr. Ricardo Fasanelli, solicitou à 
DE da USE a remessa das cartas-modelos se de Adesão das Sociedades Espíritas e o 
Regulamento Interno aprovado. O assunto foi encaminhado ao Departamento 
competente para as providências. O representante do 9º CRE - Ribeirão Preto, dr. Jaime 
Monteiro de Barros, comunicou sobre a Semana Espírita, a realizar-se de 1º a 6 de 
outubro próximo vindouro, com a presença do médium Francisco Cândido Xavier, no 
encerramento da mesma. Solicitou que a DE enviasse material para divulgação do Jubileu 
de Prata do Pacto Áureo. O dr. Luiz Monteiro de Barros, Vice-Presidente da DE da USE, 
informou que o assunto ligado às exigências da Secretaria da Promoção Social do Estado 
ainda estava aguardando o contato com o dr. Freitas Nobre, que prometeu interceder 
junto ao Secretário e seus assessores. Se alguma Entidade Espírita necessitasse de 
informações urgentes, que escrevesse ao senhor Attílio Campanini, representante do 
CME, na DE. Quanto aos futuros esclarecimentos gerais, seriam transmitidos na próxima 
reunião do CDE. O sr. João Durval Previdello, representante do 8º - Bauru, comunicou a 
realização de palestras em várias cidades da jurisdição do CRE, com vendas de livros 
espíritas, e de visitas de comissões às cidades menores, com o objetivo de estimular e 
dinamizar o movimento espírita e de Unificação junto aos respectivos Centros Espiritas. 
Informou também, que, nos dias 19 e 20, 26 e 27 de outubro próximo vindouro, será 
realizado um Curso de Relações Humanas, para os Espíritas da Região, devendo contar 
com a presença do confrade dr. Martins Peralva. O representante do 7º CRE - Araraquara, 
prof. Celestino Boschiero, comunicou o recebimento do Plano de Trabalho (bianual) do 
4º CRE - Taubaté agradecendo e enaltecendo o trabalho dos confrades daquele Conselho 
Regional Espírita. Informou, também, sobre fatos lamentáveis que estariam ocorrendo 
com um Centro Espírita da cidade de Jaboticabal, referentes às operações realizadas pela 
médium do mesmo, sendo cobrado dos interessados, a título de colaboração, cerca de 
Cr$ 20,00, em troca de material cirúrgico, taxa de verificação da pressão sanguínea, 
fotografia da médium, vidro com água fluida, sendo que as operações são marcadas para 



 

 

vários meses após essa primeira visita. Considerando que não se sabe se o referido centro 
está adeso à UME de Jaboticabal, ficou deliberado que o 7º CRE, através da UME de 
Jaboticabal fizesse a necessária sindicância e informasse, posteriormente, a respeito. 
Informou, ainda , que o médium Francisco Cândido Xavier foi agraciado com o Título de 
Cidadão Araraquarense. O representante do 1º CRE – Santos, sr. Henrique Diegues, 
informou sobre a realização da 22ª Semana Espírita de Santos, de 6 a 12 de outubro 
próximo vindouro, bem como sobre as solenidades de entrega do Título de Cidadão 
Santista ao médium Francisco Cândido Xavier, a realizar-se a 3 de outubro nos salões do 
Clube de Regata Santista. O representante da Liga Espírita do Estado de São Paulo, sr. 
Messias Antonio da Silva, seu Presidente, agradeceu em nome da mesma a participação 
dos confrades que integraram a chapa no 2, na eleição da DE da USE. O representante do 
CME, sr. Attílio Campanini, informou sobre a realização da Semana da Criança, na Capital, 
através das UDEs, quando serão apresentadas aulas-modelos de Evangelização Infantil 
nos centros espíritas. A divulgação será feita através de cartazes e folhetos-convites, com 
os recursos modernos da técnica da propaganda, cujo material foi oferecido aos 
representantes dos órgãos do Interior, presentes. Foi deliberado que a próxima reunião 
do CDE da USE será dia 8/12/1974 às 9,00 horas, na sede nova da Federação Espírita do 
Estado de São Paulo, Rua Japurá, 211 - Centro - Capital. Esgotada a matéria em pauta, o 
Presidente da DE, sr. Nestor João Masotti, solicitou que o prof. Emílio Manso Vieira, 
representante do Instituto Espírita de Educação, proferisse a prece final, com a qual foi 
encerrada a reunião, e, desta se lavrou a presente ata. 
 
 
Elfay Luiz Appollo, 1º Secretário 
Nestor João Masotti, Presidente  
 































 

 

Ata # 153 – 08 de dezembro de 1974 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Às 9,25 horas, no dia 8 de dezembro de 1974, na sede nova da Federação Espírita do 
Estado de São Paulo, à rua Japurá, 211, Capital, reuniu-se o CDE da USE, comparecendo 
os membros que assinaram o livro de presença. Com a prece e saudando os confrades 
presentes, o Presidente da DE da USE abriu os trabalhos, passando à ordem do dia. É lida 
e aprovada a ata anterior. É lido pelo Secretário Geral, confrade Antonio Schiliró, e 
aprovado o Relatório da DE da USE, referente ao primeiro trimestre da atual gestão, 
período de 15/9 a 8/12/74. Registra se o recebimento da credencial do 17º CRE - 
Cachoeira Paulista de 1/12/74, nomeando seu atual representante no CDE, o confrade 
dr. José Cláudio Fortes; convite da UME de Cachoeira Paulista para a comemoração do 
26º Mês do Natal, nos dias 7, 14 e 21/12/74. Tesouraria: o 1º Tesoureiro, confrade Carlos 
Dias, deixa de fazer a prestação de contas do primeiro trimestre, devido ao atraso 
verificado na remessa do jornal “Unificação”, por ter havido alteração nas tarifas postais, 
implicando em novo registro, compra de balança postal (e outras providências, ficando a 
prestação de contas para a próxima reunião do CDE. Vários conselheiros se pronunciaram 
sobre os problemas do jornal “Unificação”, ficando um apelo por parte da DE, para que 
os órgãos da USE empenhem-se no sentido de que haja uma crescente distribuição do 
jornal, devendo haver a curto prazo, por parte do setor encarregado, a normalização na 
remessa do “Unificação”. O Presidente da DE informou sobre a participação da USE na 
reunião do CFN da FEB, dia 5 de outubro p. passado, sendo comemorado nos dias 5 e 6, 
o Pacto Áureo, completando 25 anos de sua assinatura. Agradeceu a presença e a 
colaboração do confrade Carlos Jordão da Silva, Presidente da FEESP, que o acompanhou 
às solenidades. Informou sobre a presença de 14 Presidentes de casas espíritas estaduais 
e um Vice-Presidente, fato significativo para a unificação do movimento espírita 
brasileiro. A próxima reunião do CFN da FEB será em Brasília, em março, na Semana 
Santa, com a reunião plenária dos Presidentes de Entidades Federativas Estaduais. 
Representantes do CDE manifestaram-se sobre o “Pacto Áureo” e questões divergentes 
do ponto de vista doutrinário mantidas pela FEB. O Presidente da DE ponderou que a USE 
deveria manter seu esquema de trabalho, defendendo e dinamizando a Codificação 
Kardequiana, ressaltando o lema de “divergir sem discentir” para que a família espírita 
brasileira caminhe para a sua unificação. O Presidente da USE e o Diretor do 
Departamento de Mocidades, confrade Abel Glaser, informaram sobre a 2ª Reunião da 
4ª Zonal, realizada em Florianópolis, nos dias 1, 2 e 3 de novembro, destacando a 
aprovação unânime com pequenas alterações, da tese apresentada pela USE Mocidades 
Espíritas. Os 5 estados demonstraram coesão de pontos de vista, deixando entrever o 
fortalecimento das bases doutrinárias, e da parte dos dirigentes da FEB, notando-se um 
esforço no sentido de facilitar uma abertura e aproximação, visando a unificação do 
movimento espírita brasileiro. Para que tome conhecimento, a DE da USE enviou a todas 
as Federações Espíritas Estaduais a tese “USE e Mocidades Espíritas” aprovada na 
referida reunião. Sobre a “Campanha Comece pelo Começo”, o Diretor do Departamento 
de Relações Públicas da DE, confrade Merhy Seba, explanou as bases referentes à 2ª 
etapa, a qual foi aprovada para toda a rede estadual; desde que houvesse interesse e 
possibilidades por parte dos CREs, ficou acertado que deveriam escrever à DE informando 
sobre a quantidade de folhetos e cartazes para a divulgação da Campanha nas suas 
regiões. Foi ressaltado o resultado da Campanha na 1ª etapa, a qual repercutiu 



 

 

favoravelmente até fora do nosso Estado. Ativação do Movimento Espírita através de 
“Encontros de Dirigentes Espíritas”. Vários representantes de órgãos da USE presentes 
prestaram informações sobre Encontros de Dirigentes Espíritas realizados em suas 
regiões e zonas, concluindo-se pela sua validade e conveniências de que sejam sempre 
que possível, realizados e aprimorados em todas as regiões, aproveitando-se as 
experiências até aqui acumuladas. Reuniões do CDE. Foi aprovada a continuidade das 
reuniões do CDE na sede nova da FEESP, rua Japurá, 211, São Paulo, Capital, tendo em 
vista que o CME retirou sua proposta para que fossem realizadas também sob a 
responsabilidade dos blocos e respectivas UDEs. Nessa altura da reunião, foram feitos 
dois parênteses na Ordem do Dia. O primeiro às 10,25 horas, quando o Presidente da 
FEESP, confrade Carlos João da Silva, ofereceu uma bonita corbelle, em nome da 
Diretoria, aos confrades presentes na reunião. O segundo, pode ter que ausentar-se do 
recinto, a palavra do Diretor do Departamento de Evangelização das Novas Gerações da 
USE, confrade Fábio Dutra, informando e convidando para a realização de uma reunião 
de dirigentes do movimento e evangelização infantil do interior do Estado, a realizar-se 
dia 26 de janeiro próximo vindouro, das 9 às 17,00 horas, na Casa Transitória, FEESP, 
objetivando o entrosamento com o Departamento e os CREs, devendo esses 
encaminharem confrades interessados e ligados ao setor. Palavra Livre: o representante 
do 4º CRE – Taubaté, confrade Ivo Prates de Oliveira, levantou a questão referente à 
polêmica surgida com a tradução do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, 
feita pelo confrade Paulo Alves de Godoy e editada pela Federação Espírita do Estado de 
São Paulo. O assunto foi devidamente analisado você mereceu apreciação de vários 
representantes de órgãos da USE presentes. A respeito, foi aprovado que a DE analisasse 
a questão e encaminhasse a todos os órgãos, trinta dias antes da próxima reunião do 
CDE, em 9/03/75, seu parecer sobre as alterações verificadas, a fim de que estudado, 
fosse o assunto deliberado naquela reunião. O representante do 23º CRE - Lins participou 
sobre o reinício daquele Conselho. O representante do 8º CRE - Bauru informou sobre o 
sucesso do Curso de Relações Humanas realizado pela UME de Bauru e sobre a 
preparação do Curso de Organização e Financiamento do Centro Espírita, programado 
para 1975. O representante do 26º CRE - Santo André informou sobre as atividades 
programadas para 1975, destacando três Encontros de Dirigentes de Centros Espiritas e 
três de Dirigentes de Sessões Espíritas. O representante do 4º CRE - Taubaté apresentou 
o plano de atividades para 1975, com amplo calendário das mesmas. O representante do 
13º CRE - Marília também discorreu sobre o plano de atividades para 1975. O 
representante do 7º CRE - Araraquara informou que o assunto ligado ao médium da 
cidade de Jaboticabal estava sendo pesquisado e que talvez teria alguma coisa a informar 
na próxima reunião do CDE. Foi aprovado que a próxima reunião do CDE será dia 9 de 
março de 1975, com início às 9, 00 horas, na sede nova da FEESP, rua Japurá, 211, São 
Paulo, Capital. Às 13,15 horas, o Presidente da DE da USE encerrou a reunião, cuja prece 
foi proferida pelo pela Irmã Alcita de Souza, representante da 4ª UDE. E para constar, 
lavramos a presente ata, que após lida e aprovada será assinada por quem de direito. 
 
 
Elfay Luiz Appollo, 1º Secretário da DE  
















